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An article was published recently on 10-Jul-2014 in Bhuj Edition of Kutch Mitra newspaper,
which is in Gujarati language.
હાલમા,ં તા.૧૦- ુલાઈ-૨૦૧૪ના, ક છ િમ ના જુ આ િૃ મા ંએક લેખ છપાયેલ હતો.

The article is on the occasion of anniversary of date on which the present Aga Khan, Karim 
Aga Khan became the supreme religious leader of Khoja community.  
હાલના કર મ આગા ખાન  દવસે ુ ગાદ  પર બેઠા (એટલે ક ત તનશીન થયા) તે દવસની 
ઉજવણીની વષગાઠના સગંે આ લેખ લખવામા ંઆવેલ હતો.

Thereafter, the article goes on to the history of how Khoja community came into existence.  If 
further mentions about the great preachers of Khojas, which include Pir Satguru Nur, Pir 
Rajas, Pir Sadruddin and then goes on to include Imam Shah. 
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યાર બાદ કવી ર તે ખો  કોમ અ ત વમા ંઆવી અને તેનો ઈિતહાસનો ઉ લેખ આ લેખમા ંછે. 
યાર બાદ ખો ઓના મહાન ચારક પીરોનો પણ ઉ લેખ આ લેખમા ંકરલ છે, મા ંપીર સત ુ ુ 
રુ, પીર રાજસ, પીર સદર દન (સ ૃ ન / સ ુ ન) અને છે લે ઈમામ શાહના નામો શામેલ છે.

Pir Sadruddin deeply studied Hindu religion and presented the message of Kuran in form of 
Poetry. His was of religious preaching was centered in and around the areas of Kutch 
(Kachchh) and Sindh. His grand son was Imam Shah, who pushed forward the mission of 
religious conversion of his grand father.  
પીર  સદર દને હ ુ  ધમ અને મા યતાઓનો ડો અ યાસ કય  અને ુરાને શર ફનો બોધ 
કિવતાના વ પે લોકોને આ યો. તેમ ુ ંધમ ચારની િૃ ુ ં ુ ય ક  ક છ અને િસધની 
આસપાસ ુ ંહ ુ.ં પીર સદર દન પછ  તેમના પૌ  સૈયદ ઈમામ શાહ પોતાના દાદા ુ ંધમ ચાર ુ ં
અ ૂ ું રહ ુ ંકામ આગળ ધપા ુ.ં

The article says that Imam Shah gave the title of “Momins” to its followers. Further the article 
also mentions that Imam Shah wrote many religious literature like “Jannatpuri” etc. 
લેખમા ંએ ુ ંજણાવેલ છે ક ઈમામ શાહ પોતાના અ યુાયીઓને “મોમીન” (“મોમના”) ુ ં બ ુદ 
આપેલ હ ુ.ં વ મુા ંલેખમા ંજણાવે છે ક ઈમામશાહ ઘણા બધા ધાિમક ુ તકો લ યા મ ક 
“જ ત રૂ ” વગેર.

At the end the list of references used by the author include; 
છે લે લેખતે  સુતકોનો સદંભ લીધેલ છે, તેનો ઉ લેખ કરલ છે,  આ માણે છે;

1) Mahagnati Gujarati/ મહા ાિત જુરાતી
2) Nur Mubin/ રુ બુીન
3) Khoja Vruttant/ ખો  ૃ ાતં
4) Nizari Ismaili Tradition/ નીઝાર  ઈ માઈલી ડ શન ( ે મા)ં

The fact well known to everybody that that Imam Shah converted many local Hindus to Islam, 
get reiterated by this article.  

 હક કતને સ ુ ભલીભાિંત ણે છે, ક ઈમામ શાહ ઘણા બધા થાિનક હ ુઓને વટલાવીને 
સુલમાન બના યા છે, તે હક કતને ફર થી આ લેખ નુઃ થાિપત કર  ર ુ ંછે.
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